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 77-81, יצחק שדה 32-44מרחוב עמינדב   בעלי הדירות  לכבוד:

 

 81-77, יצחק שדה  44-32עמינדב   -  בעלי דירותפגישת סיכום 

 

 להלן עיקרי הדברים:

  נציג יחד עם    77-81יצחק שדה  ו   32-44עמינדב    מרחוב בעלי דירות  התקיימה פגישה עם    21.12.2021  -ביום שני ה 

יתה  יהפגישה ה מטרת  מתכנן עיר בכיר מצוות מזרח. תמיר קהילה,  – יפו  -תל אביבשל עיריית  תכנון ה מחלקת מ

 הפרויקט. למרחב תכנון השכונה כולה ומדניות מדיניות הצגת 

 . 9הציג תמיר קהילה את התפתחות התכנון העירוני ברובע  ,ראשית .1

  מסמך העירייה מקדמת עדכון ל  ,שנים אחרי  12יום,  כלשכונה.    מדיניות  מסמך  בוועדה המקומיתאושר    2010שנת  ב

 . וצביון השכונה  הקודמים התכנון  תוך שמירה על עקרונות זה, 

 : הינם  9הקיימים לרובע  התכנון עקרונות

טנסיבי לאורך רח' לה גארדיה.  מתן כלים לעיבוי אינ  -לה גארדיה כרח' מרכזי ברובערחוב  פיתוח והתחדשות   •

 ויצירת רחוב תוסס.  ציפוף המגורים, כניסת מגוון שימושים, תוספת מסחר

 )יגאל אלון(  מרכזיים ברובעטיפול מיוחד לרחובות  •

 המטרופוליני המרכזי.   )מרכז עסקים ראשי( כחלק מהמע"ר  - פיתוח אזור התעסוקה הסמוך לנתיבי איילון •

 ומבני ציבור לכדי מערך רציף, פעיל ואיכותי. של גינות,  רשת ירוקה  -פיתוח וטיפוח המרחב הציבורי •

 בשאר חלקי הרובע באופנים שונים.   דיוריחידות התחדשות הבינוי ותוספת מגוון שימושים ו  •

 21.12.2021 תאריך  ZOOM מקום 

 משתתפים

 
 אריאל פרמן, חגית, אודי קושל,  יובל אופנהיים, ענת נבטי, אורי טפר, : דיירי המתחם

עירית רפאל,, עודד בקרמן, שי שגב. עו"ד איתמר גלרשטיין, נשיץ,   קארין, ניר עייני,

 גיליה, עומר עדי ודניאל. 

 שטיין איתמר גרעו"ד  ב"כ הדיירים:

ץ, ברנדס,  משרד עו"ד נשי -עו"ד עדי בן אנוש ועו"ד ספיר בארי: ב"כ עזרה ובצרון

 אמיר ושות'. 

   מתכנן עיר בכיר- תמיר קהילה   -יפו-תכנון מזרח העיר, עיריית ת"אצוות 

מנהלת   - סמנכ"לית התחדשות עירונית, דניאל אורן -גיליה ברגר קוליץ :עזרה ובצרון

 מנהלי פרויקטים פינוי בינוי.  -תחום פינוי בינוי, עדי פרידלר ועומר פוגל

 

 ניות השכונה י מד –מפגש עם נציג תכנון ממנהל ההנדסה  נושא



 
 

 

  כוללניים שיוכל לתת פתרונות    למרחב תכנון גדול,המוצא של העירייה כיום היא לקדם פרויקטים רחבים   נקודת .2

  77-78  סעיפיהוועדה המקומית לפרסם את    החליטה,  כן)תמ"א(. על    יםנקודתי   פתרונות  במקום,  לשכונה  יותר

 . והבניה  התכנון  לחוק

הינה, כי החל ממועד פרסום ההודעה לא ניתן יהיה להוציא היתר בניה במתחם, כולל    77-78פרסום      משמעות

אשר לדעת הוועדה המקומית עלול    ,)על תיקוניה(    38היתר מכח תכנית הרחבות וכולל היתר בניה מכח תמ"א  

 לפגוע במגמות התכנון העתידי במתחם הנ"ל. 

שקיפות ביחס לקידום התכנון במתחם ובכך ליידע את הציבור על הכנת תכנית  פרסום הודעה כאמור נועד לייצר  

 חדשה המציעה לשנות את התכנון הקיים. 

בנוסף, ההגבלות על הוצאת היתר הבניה מיועדות למנוע בניה במתחם שתסכל את מימושה העתידי של התכנית  

   .החדשה שבהכנה עוד בטרם אושרה

שנים ממועד פרסום ההודעה )או פחות, ככל שהתכנית החדשה    3בתוקף למשך  בשלב זה, ההגבלות הנ"ל יהיו  

 תאושר לפני כן(.

 שיפוץ או חיזוק מכוח התכניות התקפות על המתחם. ניתן יהיה לממשיובהר, כי במהלך התקופה הנ"ל  

 
 ותשובות שאלות .3

 מה קורה עם החלטת הממשלה לפרסום תכנית תמ"א חדשה?  -שאלה

עדה ואפשרות לו   , תהיה בהנחה שהתיקון יכנס לתוקף  .סופית נוכל לדעתכאשר התכנית תעבור  רק    - תמיר  -תשובה

 לממש. באילו מקומות ניתן  קבוע להמקומית 

שלא יקדמו תכנית על מגרשים בודדים מה  נאמר  ומנהלת צוות התכנון  בשיחה שקיימתי עם מהנדס העיר    -גיליה

 . מגרשים יחדשמחזיר אותנו לקדם תכנית על כמה 

 ? 805בבעלות מי מתחם   ?"מתחם "למה קוראים למגרשים שלנו    -שאלה

גמישות    אפשרלכדי  ב  לתחום התכנון,  הזההיא בבעלות רמ"י, הכוונה היא להכניס את המגרש    805חלקה    -תשובה

 יותר.   רבה  תכנונית

, תלוי במספר  שניים צמודים, מדובר על מרחב תכנון שיכול להיות גם מגרש אחד או  אין הגדרה למהו מתחם

מקרים   למעט  אחד  מגרש  על  תכנית  יפו  אביב  בתל  מקדמים  אין  כעקרון  המגרש.  וגודל  הנכנס  הדיור  יחידות 

 . מיוחדים

למה אתם לא הולכים  הפרויקט,  יום  ק באתם תהיו הסבב הרביעי של גוף מארגן/יזמים/קבלנים שנכשלו    -שאלה

 להיכשל? 

וקיבלנו    בדיקות כלכליות ותכנוניות מול העירייהאנחנו עשינו  עלים יזמים,ובשונה מהאופן בו פ  -גיליה   תשובה

אישור כי מה שאנו מציעים מקובל. רק לאחר אישור עקרוני זה, חזרנו אליכם וביקשנו להחתים אתכם. הפרויקט  

 והה ביותר קידום תכנית. מקודם על בסיס תקציב של עיריית תל אבי ביפו, והתקצוב התקבל כי יש וודאות גב 

 ם? יש אפשרות לבצע את הפרויקט בשלבי  -שאלה

מימוש של כל מגרש בנפרד. אנו מקווים לשמור על העיקרון הזה כעקרון  המאפשרת    עקרונית  הכנו תכנית  -תשובה

 מנחה 

 

 

   
 



 
 

 

 :  ומסקנותסיכום  .4

בקידום   המעורבות והרצון לשיתוף פעולהוניכרת   ,היתה מכובדת ומשמעותית  במפגש בעלי הדירותנוכחות  .1

   .הפרויקט.

הסכמות משלושת הבניינים, והיא מתכוונת להגיש בקשה    50%עזרה ובצרון הצליחה לגייס נכון לעכשיו   .2

להצטרף   להם  קוראים  ואנו  שמתלבטים  דירות  בעלי  ישנם  הקרובים.  בימים  מהעירייה  תקציב  לקבלת 

יה היא שבעוד  למתחם. הציפיבניין, עיר(    תב"ע )תכנית,תכנון  ללהפעיל צוות יועצים  לקדם  לפרויקט, במטרה  

 חודשים ועדה מקומית.  18ובעוד כ  חודשים נוכל להציג את התכנית בפורום מהנדס העיר. 8-כ

 סיכום והקלטה של המפגש ישלחו לטובת הדיירים שלא נכחו.  .3

 , התקבל אישור העירייה לתקצוב התכנית.  28.12עדכון מיום   .4

 
 בברכה,        

 
                                                                               עדי פרידלר,

 פרויקטים מחלקת פינוי בינוי                                  ת מנהל
 859שלוחה   03-7910333טלפון: 

b.co.il-adi@e 

mailto:adi@e-b.co.il

